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WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 189  

IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE 

 

 
.................................................................                                         
(miejscowość i data) 

                                                                       

Dyrektor 

Szkoły Podstawowej  

z Oddziałami Integracyjnymi nr 189  

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego  

ul. Dwóch Mieczy 5 

04-491 Warszawa 
                                            

 

 

 

Proszę o przyjęcie  syna/córki ...................................................................................................... 

                                                              (imię, imiona i nazwisko ucznia) 

 

do klasy ......................... Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 189. 

 

1.DANE UCZNIA 

Data urodzenia........................................................................................................................ 

Miejsce urodzenia........................................... województwo................................................. 

Numer PESEL dziecka............................................................................................................ 

Adres zamieszkania dziecka................................................................................................... 

Adres zameldowania dziecka ................................................................................................. 

 

2.DANE OSOBOWE RODZICÓW /OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

Imię i nazwisko matki (prawnego opiekuna)......................................................................... 

Adres zamieszkania ................................................................................................................ 

Imię i nazwisko ojca (prawnego opiekuna) ........................................................................... 

Adres zamieszkania ................................................................................................................ 

Telefon stacjonarny ................................................................................................................ 

Telefon komórkowy: ojca ............................................. matki .............................................. 
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3.Dokładny adres i numer szkoły rejonowej wraz z kodem (według miejsca zameldowania 

dziecka)  ....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

4.INNE DANE 
1) Zgłoszenie dziecka na zajęcia z religii                                       2) Zgoda na publikowanie wizerunku dziecka  

                   TAK/NIE                                                                          na stronie szkoły 

                                                                                                                             TAK/NIE 

3) Zgłoszenie dziecka do świetlicy szkolnej 

                    TAK/NIE 

 

5. UZASADNIENIE/UWAGI: 

 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….... 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie zgłoszenia dziecka przez szkołę do 

której będzie uczęszczać dziecko, dla potrzeb realizacji w zakresie dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej 

działalności szkoły, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: 

Dz.U. z 2002r. Nr101,poz.926) 

 

Zgodnie z art. 150ust 6 ustawy Prawo oświatowe(Dz. U.z 2019r. poz. 1148zezm.), powyższe dane składam się 

pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.  

Składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy 

odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. 

 

„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” 

 

 

 

 

.....................................................                                                                ..................................................... 

(Podpis Matki/ Prawnego Opiekuna)                                                            (Podpis Ojca/ Prawnego Opiekuna) 
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Warszawa, dn. ................... 

............................................................. 

imię i nazwisko dziecka 

............................................................. 

PESEL dziecka 

 

 

OŚWIADCZENIE 

Świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 

oświadczenia*, oświadczam, że 

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................ 

 

.................................................... 

podpis rodzica (opiekuna prawnego)/rodziców 

(opiekunów prawnych) 

 

 

 

 

*Zgodnie z art. 150ust 6 ustawy Prawo oświatowe(Dz. U. z 2019r. poz. 1148zezm.), 

oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów rekrutacyjnych składa się pod rygorem 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest 

zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy 

odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje 

pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. 


